
Carnikavas novads 
Dzīvo zaļi! 

Carnikavas novads –  
Velotūrismam draudzīga 
teritorija 
Edgars Pudzis 
Zintis Varts 
Carnikavas novada pašvaldība 



Saturs 

.  • Esošā situācija 

 

• Ko mēs sagaidām? 

 

• Ko mēs darām? 

 

• Nākotnes iespējas 



Dabas parks «Piejūra» 

• Izciršana un biotopi iznīcināšana 

 

Esošā situācija 



• Piemēslošana 

 

Esošā situācija 



• Atpūtas infrastruktūras neesamība 

Esošā situācija 



• Stāvlauku trūkums 

Esošā situācija 



• Kādu mēs redzam nākotni? 

 

Esošā situācija 
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• Ko mēs sagaidām? 

 



• Ainaži 

 

 

 

Ko mēs sagaidām? 



• Sakārtota vide 

 

 

 

Ko mēs sagaidām? 



• Sakārtota vide 

 

 

 

Ko mēs sagaidām? 



• Sakārtota vide 

 

 

 

Ko mēs sagaidām? 



Saturs 

.   

 

 

• Ko mēs darām? 

 



Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions 
 
Projekta partneris Vidzemē: Vidzemes Tūrisma asociācija 
 
Projekta galvenā iecere ir attīstīt Rīgas, pierīgas teritorijas un Vidzemes savstarpējo 
velomaršrutu tīklojumu un izveidot sākotnējo infrastruktūru 
 
No Vidzemes projektā iesaistījušas Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Carnikavas 
novadu pašvaldības 
 
Projekts „CentralBalticCycling”, jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība 
un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” tiek realizēts Centrālās Baltijas programmas 
INTERREG IV A ietvaros, tā kopējais budžets ir 1 497 889 Eiro, no kuriem 1 161 001 
Eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

«Central Baltic Cycling» 



Ieguvumi un paveiktais Carnikavas novada pašvaldībā: 
• Veikta publiskā apspriešana; 
• Konsultācijas ar dabas speciālistiem; 
• Pabeigts iepirkums par velo novietņu izveidošanu 4 vietās; 
• Notiek iepirkums par velo ceļa projektēšanu no Kalngales līdz Lilastei; 

 
• Tiks izstrādāta kopēja velo karte; 
• Tiks veikts iepirkums par velo informatīvo stendu izvietošanu; 
• Tiks marķēts pagaidu EiroVelo 13 maršruts. 

 
 

Finansējums Carnikavas novadā – kopējās izmaksas  59 372,00  Ls, tai skaitā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējums 47 497,60 Ls 

«Central Baltic Cycling» 







Carnikavas novada pašvaldības piedāvājums 

Maršruts 



Dabas aizsardzības pārvaldes piedāvājums 

Maršruts 



«Piekrastes biotopu aizsardzība  
dabas parkā «Piejūra»» 

.  Projekta iesniedzēji: 

Vadošais partneris: Carnikavas novada dome 

Partneri: Rīgas pilsētas pašvaldība, Saulkrastu novada 
dome, Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība «Baltijas 
krasti» 

Projekta finansējums: 

– projekta kopējās izmaksas - Ls 1 528 263,22, tai skaitā: 

• LIFE+ finansējums - Ls 764 131,59; 

• valsts budžeta finansējums – Ls 398 338,30; 

• projekta iesniedzēja un partneru finansējums - Ls 365 793,33  



«Piekrastes biotopu aizsardzība  
dabas parkā «Piejūra»» 

.  
Projekta mērķi: 
 

1.Aktualizēt dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plānu, t.sk. veikt 
sugu un biotopu inventarizāciju; 
2. Ierobežot invazīvo svešzemju sugu izplatību DP „Piejūra” piekrastes 
biotopos (Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopos); 
3.Veikt biotopu aizsardzības pasākumus, mazinot antropogēnās slodzes 
radīto negatīvo ietekmi uz ES aizsargājamiem biotopiem un īpaši 
aizsargājamu sugu dzīvotnēm; 
4. Mīkstināt piekrastes erozijas izraisītās sekas, veicot krasta kāpu 
nostiprināšanu ar zaļajiem aizsargrisinājumiem; 
5. Veikt apmeklētāju un zemes īpašnieku informēšanu un izglītošanu 
par pareizu biotopu apsaimniekošanu un aizsardzību, tādējādi veicinot 
īpašnieku iesaistīšos ES nozīmes dabas vērtību saglabāšanā. 

 



«Piekrastes biotopu aizsardzība  
dabas parkā «Piejūra»» 

.  

Piemērs –Garciema plānotā infrastruktūra: 

 

 



Plūdu risku samazināšana  
Carnikavas novadā 

.  



Eiropas Zivsaimniecības  
fonda atbalsts 

.  – Carnikavas novadpētniecības muzeja izveidošana 

 

– Zvejas kuģu sagriešana 

 

– Zivsaimniecības uzņēmumu infrastruktūras attīstība 

 

– Pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem uzlabošana 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Novadpētniecības centrs 



Saturs 

.   

 

 

• Nākotnes iespējas 

 



Starpministriju vienošanās 

• Ar SM – par uzdevumu «Mazo ostu un 
uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras 
attīstība piekrastē» - piekrastes infrastruktūra 

• Ar KM – par uzdevumu «Uz eksportu orientētu 
integrētu tūrisma, kultūras un dabas kapitāla 
pakalpojumu un produktu piedāvājuma 
attīstība» - jūras krastu erozija 

Nākotnes iespējas 



NAP2020 

Piekrastes 
infrastruktūra – 
33,25 milj. LVL 

Mazās ostas un 
atbalsts piekrastes 
zvejniekiem– 20,6 

milj. LVL 

Lielo ostu 
infrastruktūra– 
123,50 milj. LVL 

Nākotnes iespējas 



Citos piekrastes atbalsta virzienos… 

• Vides kvalitātes nodrošināšana 

– [413] Noteikt un ieviest publisko pakalpojumu 
grozu dažādiem apdzīvojuma līmeņiem - VARAM 

– [435] Palielināt ūdenstilpņu un lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes izmantošanu pārtikas 
ražošanai, t.sk. uzlabojot publisko ūdens režīmu 
regulējošo infrastruktūru – VARAM, ZM 

– [437] Atkritumu šķirošana  un dalīti savākto 
atkritumu pārstrāde  -VARAM 

Nākotnes iespējas 



• pielāgošanās klimata pārmaiņām 
–  Konkrēto rīcību noteiks piekrastes infrastruktūras 

plānojums, bet pamatojums būs arī Vides politikas 
pamatnostādnēs un Klimata pārmaiņu adaptācijas 
stratēģijā - VARAM 

• piekrastes identitātes stiprināšana  
– [431] Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, kultūras un 

dabas kapitāla pakalpojumu un produktu piedāvājuma 
attīstība - KM 

• uzņēmējdarbības, kas mazina sezonalitātes ietekmi, 
attīstība  
– EJZF 4.ass - ZM 

Citos piekrastes atbalsta virzienos… 

Nākotnes iespējas 



 

Carnikavas novads 
Dzīvo zaļi! 

Paldies par uzmanību! 


